RYHMÄKOHTAISET TIEDOTTEET

V-Tanssistartti 1-2
Hei,
Olette saaneet Tanssi sanoissa! -esityskuvausten tiedotteen, tutustuttehan siihen
huolellisesti. Muistattehan käydä hyväksymässä kuvausluvan viimeistään tänään
viikonlopun kuvauksia varten:
https://www.lyyti.fi/reg/tanssisanoissa_kuvauslupa
Viikon aikataulut:
Ma 16.11. klo 17-18 Tanssitunti tavalliseen tapaan, Siirilä
Pe 20.11. klo 18:15-19:15, Viime viikon korvaava tunti ja viimeinen harjoitus, Siirilä
La 21.11. klo 9:10 Oppilaiden tuominen pukuhuoneelle, klo 9:40-10:00 kuvausaika, klo
10:15 oppilaan hakeminen, Vihdin kirkonkylän liikuntahalli
Tanssistartti 1-2 esityksen nimi on “Adventure”. Katsoimme toissaviikolla esitysvaatteet ja
oppilaat saivat itse valita joko ruskeat housut tai polvihameen (ja hameen kanssa paksut
legginsit). Yläosassa kaikilla on samanlaiset I-malliset paidat ja niiden päällä ruskea liivi.
Lisäksi oppilailla oli toive huivista, jonka voisi laittaa kaulaan, joten kokeilemme tänään myös
huiveja. Vaatteet on nimikoitu jokaiselle oppilaalle ja ne tuodaan esityspaikalle.
Katson tänään vielä mahdolliset pienennyksien tarpeet liiveihin ja osalla oppilaista oli myös
toive saada liiveihin kimalletta. Mietin, että paljettinauha voisi olla tähän sopivaa. Olisiko
jollakulla vanhemmalla vielä tällä viikolla aikaa tällaiseen ompelutyöhön?
Pitkät hiukset kammataan kahdelle korkealle nutturalle. Jos haluaa laittaa näkyvän
hiusdonitsin nutturan ympärille, niin värimaailma on ruskea, murrettu lämmin vihreä ja kulta.
Jos paljettinauhaa jää, niin sitäkin voimme kieputtaa nutturoiden ympärille.
Terveisin,
Saara 0400 250 941
saara@vinha.net

V-Nykytanssi 1
Hei,
Olette saaneet Tanssi sanoissa! -esityskuvausten tiedotteen, tutustuttehan siihen
huolellisesti. Muistattehan käydä hyväksymässä kuvausluvan viimeistään tänään
viikonlopun kuvauksia varten:
https://www.lyyti.fi/reg/tanssisanoissa_kuvauslupa
Viikon aikataulut:
Ma 16.11. klo 19-20 Tanssitunti tavalliseen tapaan, Siirilä
Pe 20.11. klo 19:15-20:15 Viime viikon korvaava tunti ja viimeinen harjoitus, Siirilä
La 21.11. klo 10:30 Oppilaiden tuominen pukuhuoneelle, klo 11-11:30 kuvausaika, klo 11:15
oppilaan hakeminen, Vihdin kirkonkylän liikuntahalli
Nykytanssi 1 -ryhmän esityksen nimi on “Toive” ja tanssi on saanut inspiraationsa joulun
Lumiukko-sadusta.
Katsoimme toissaviikolla valkoisia esitysvaatteita. Osalle löytyikin mieluisia, ja tänään
sovitamme lisäksi sinisävyisiä mekkoja. Mekkojen alle voi laittaa omat siniset tai valkoiset
legginsit ja oman topin. Tarvittaessa opistolta saa valkoiset legginsit. Lisäksi jokaisella
oppilaalla on omanlainen asuste (kaulaliina, lakki, tumput jne.) esityksessä.
Katsomme tänään illalla myös, että tarvitseeko mekkoihin tehdä pienennyksiä tai muita
muutoksia ja lisäksi mekkoihin ommellaan valkoisia kangassuiruja jotka lentävät tanssin
mukana. Olisiko jollakulla vanhemmalla vielä tällä viikolla aikaa näihin ompelutöihin?
Pitkät hiukset kammataan omalla tavalla siististi kiinni.
Nähdään!
Terveisin,
Saara 0400 250 941
saara@vinha.net

